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Rakkaat lähettäjät ja ystävät!
Olet varmaan jo ehtinyt ihmetellä oletko pudonnut
postituslistalta tai olet ollut huolissasi perheestämme, kun
mitään ei kuulu. Edellisen kirjeen kirjoitin huhtikuun
alussa juuri ennen, kuin olin lähdössä Suomeen
tapaamaan haurastuvaa äitiäni. Vasta elokuun
puolivälissä palasimme perheenä Israeliin. Paljon on
näihin kuukausiin mahtunut, mistä joitakin välähdyksiä
jaan nyt kanssanne.
Ehdin juuri parahiksi äitiä hoitamaan kun hänet oli jo
siirretty saattohoitoon. Aika oli merkityksellinen koko
suvullemme. Kukin vuorollaan sai käydä katsomassa tai
lähettää
tervehdyksensä
etänä.
Me
lapset
vuorottelimme
hoitovastuussa, kunnes Kristuksen
taivaaseen astumisen päivänä äiti vielä kiitteli kaikkia ja
viimeisen kerran sulki
silmänsä Paavo-puolison
tekemässä sängyssä. Juuri sinä päivänä
luonto
puhkesi kukkaan ja taivaalliseen vehreyteen. Kahta
viikkoa myöhemmin oli äiti-Eevan hautajaiset, joihon
Elias ja pojatkin pääsivät tulemaan Israelista.

Heinäkuu kului hikeä pyyhkiessä ja äidin asuntoa
siivotessa ja vähän remontoidessakin. Pojat olivat apuna
ja kävivät todella ahkerasti uimassa. Välillä
kokoonnuimme sisarusten kanssa jakamaan löytöjä ja
miettimään, minne mikin tavara sijoitetaan. Eliaksella
meni pari viikkoa todella heikossa hapessa, kun hän
joutui
tulehduksen
vuoksi
olemaan
rankalla
lääkityksellä.
Iloitsemme,
että
pitkäaikaiseen
päänsärkyyn löytyi syy ja poskiontelotulehdus parantui.
Kuun lopussa Saara Pouke muutti huonekalunsa ja
tavaransa äitini tyhjennettyyn asuntoon, sillä hän sai
sijaisuuden englannin ja ranskan kielen opettajana
Iisalmen lukiossa.

Oik. Elias, Hanna-sisko, Arja, Risto-veli, Jukka-Pekka, Daniel
ja Samuel edessä

Poikien kouluvuosi jäi lyhyeksi, mutta kuudetta luokkaa
lopetteleva Daniel vielä suoritti kesäkuussa etänä
joitakin kokeita. Yhden reissun teimme Tuhkasten
mökille, toisen Poukkeille ja Kellonkartanon löytyi
varhaisnuorten leirille sekä kolmannen Mustalahden
mökille. Voi sitä itikoiden määrää. Minusta ja
Danielista itikat eivät ole kiinnostuneita, mutta
Eliaksella ja Samuelilla on heidän
mielestään
vastustamattoman herkullinen veri... Mutta ihana oli
viettää aikaa rakkaiden ihmisten kanssa.

Tänä
kesänä
saimme
vierailla
Ranualla, Kellonkartanossa, Raahessa, Kalajoella,
Keiteleellä, ja pitää maahanmuuttaja seminaaria
Hämeenlinnassa ja Porissa aiheesta: Miten voin kuulla
Jumalan äänen?
Koimme, että jokainen vierailu
oli merkityksellinen ja monella paikkakunnalla
olimme yllättyneitä, miten paljon ihmisiä oli
liikkeellä. Vaikka kuluneena vuonna olemme
joutuneet saattamaan monta uskollista
lähetyksen ystävää viimeiselle matkalleen, tuli
tunne, että Jumala tekee uutta ja herätyksen tuulet
puhaltavat. Raahessa maahanmuuttaja tilaisuuden sijaan
saimme olla mukana rakkaan lähetysvaikuttajan
Mauri Nivalan hautajaisissa ja muistotilaisuudessa
ennen lähetysiltaa.
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Sokerina pohjalla oli
Pori, jossa
mahtava
työntekijöiden ja
vapaaehtoisten joukko tekee
laaja-alaista
yhteistyötä
erikielisten
maahanm
muuttajaryhmien
parissa.
Elias
saarnasi
jumalanpalveluksessa ja kirkkokahvien jälkeen hän jäi
pitämään arabiankielistä seminaaria n.30 sanan
nälkäiselle kaverille. Kirkkosalin puolella saimme olla
todistamassa kahden afgaanin kastetta, ja opetin heitä
kesän teemasta. Meihin teki suuren vaikutuksen
työntekijöiden sitoutuneisuus ja yhdessä tekemisen
meininki. Eliaksen sanoma maahanmuuttajien omalla
äidinkielellä meni suoraan heidän sydämeensä, ja
kaikki halusivat antaa yhteystietonsa saadakseen
viikoittain Eliaksen saarnoja. Rukouksemme on, että
Jumala saa kasvattaa heidän keskuudestaan hengellisiä
johtajia.

Hengellinen työ lasten, nuorten ja
perheiden keskuudessa erityisesti tässä maailman
tilanteessa on todella tärkeää. Suuri kaipuu on
päästä yhteen kasvotusten. Kuitenkin Elias
jatkaa kasvavan nettiseura- kuntansa
ruokkimista raikkailla ja koskettavilla
saarnoillaan kaikissa olosuhteissa. Rukoillaan
viisautta.
Kiitos
- äidin elämästä ja rauhallisesta lähdöstä
rakkaitten ollessa vierellä
- Eliaksen tervehtymisestä
- srk-vierailuista
- kesästä Suomessa
Rukousaiheita
- korona tilanne Israelissa ja maailmalla
- koulun aloitus
- lapsi-, nuoriso- ja perhetyön suunnitelmat
- Eliaksen raamattuopetus

Kiitos tuestanne
Siunattua syksyä ja uusia alkuja.
Pirkko, Elias, Daniel ja Samuel Said
“Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä
jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata
sadon.
Gal.6:9
Vas. Elias, Kaisa, Heimo, Jaakko, Silja-Maria ja Minna
Paluu Israeliin oli todellinen koettelemus korona
testausten suhteen ja rahaa paloi turhiin testeihin.
Lopulta pääsimme kotiin ja nyt olemme vapaat myös
karanteenista. Samalla meille tarjottiin jo kolmatta
rokotetta. Kuitenkin olo on melko hämmentynyt, sillä
koulujen pitäisi alkaa viikon kuluttua vaikka covid-19
sairastuneiden määrä on kivunnut päivittäin 10.000:een
ja vakavasti sairaita on jo 700. Ainakin minun on
vaikeaa lähettää poikia lähiopetukseen kahden viikon
karanteenin pelossa. Syksyn juutalaiset juhlat osuvat
tänä vuonna syyskuulle, mikä tuo perhekuntia yhteen ja
lisää sairastumisriskiä.
Syyskuun alkuun on suunnitteilla perhetiimin
kokoontuminen ja perheseminaari. Koska joukko on
suhteellisen pieni, toivotaan niiden mahdollistuvan
testausten kautta. On tarkkaan suunniteltava, miten
aloittaa uusi lukukausi kunkin työmuodon kanssa.
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